
  

Benvinguts a l’associació de famílies de l’institut bernat el ferrer

Què és l’AFA? L’AFA del Bernat El Ferrer la conformem totes les famílies de l’institut que ens fem sòcies de 
l’associació, la qual treballa per aconseguir la millor experiència possible pels alumnes en el seu pas pel centre

Per què m’hi hauria d’apuntar? perquè ofereix diversos serveis en benefici de tots els alumnes i famílies
● Servei de biblioteca (préstec i consulta de llibres, servei d'impressions, ordinadors de consulta...)
● Gestió de la venda de llibres de text socialitzats
● Gestió, manteniment i renovació de taquilles pels alumnes
● Compra de material pel centre (projectors, pantalles digitals…)
● Co-pagament de millores al centre (obres, llicències digitals, desfibril·lador, portal d’orientació…)
● Organització de xerrades i tallers (“Escola de Pares”, cinefòrums amb el centre...)
● Participació i organització d’activitats diverses (premis “AFANY”, estand fira candelera, jornada de 
bricolatge, “com sona l’eso”, comiat dels alumnes a final de cicle...)

Quins beneficis té ser soci?
•compra de llibres de text a través de la 
plataforma de l’empresa “Iddink” (només per 
socis)
•Taquilla gratuïta
•Talonari de 20 tiquets d’impressió
•Quota única per família

Com fer-se de l’AFA?
•Opció 1: si es compren llibres de text a través d’Iddink, 
marcant l’opció corresponent durant el procés de compra
•Opció 2: si NO es compren llibres via Iddink, pagant la 
quota de 30 euros per família al compte de cajamar
IBAN ES72 3058 0545 40 2720003202, indicant com a 
concepte “QUOTA” + nom, cognoms i curs de l’alumne

important: l’AFA no farà cap cobrament en efectiu

Com contactar-hi?
afabernatelferrer@gmail.com

@AFA_BeF

I com reservo taquilla?
•Els socis que també vulgueu taquilla, heu de fer 
un altre ingrés de 10 euros per alumne al compte 
de cajamar IBAN ES72 3058 0545 40 2720003202, 
indicant com a concepte “FIANÇA” + nom, 
cognoms i curs de l’alumne
•L’entrega de la clau es farà al setembre
•Per recollir-la, caldrà presentar el resguard de 
pagament de la fiança de la taquilla i el de 
pagament de la quota de l’afa

Fins quina data tinc de temps?
Per tal de poder fer una bona gestió dels nous socis, us 
preguem que feu les inscripcions abans del 31 de juliol

@bibliobernatelferrer
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